
R A D A  M I E J S K A  
w LIPSKU  

27-30(1 Lipsko, u l.l  Maja 2 
województwo mazowieckie

UCHW AŁA N R  XXVIII/204/2016  
RADY M IEJSKIEJ W  LIPSKU

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

w  sprawie przyjęcia Regulam inu utrzym ania czystości i porządku na terenie M iasta i Gminy
Lipsko

N a podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o otrzym aniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Lipsku, uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulam in utrzym ania czystości i porządku na terenie M iasta i Gm iny Lipsko, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc:

1) Uchwała Nr X X IV/188/2012 Rady M iejskiej w Lipsku z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie 
Regulaminu utrzym ania czystości i porządku na terenie M iasta i Gminy Lipsko;

2) Uchwala N r XXXIV/257/2013 Rady M iejskiej w Lipsku z dnia 15 lipca 2013 r. zm ieniona 
Uchwałą w sprawie zmiany Regulaminu utrzym ania czystości i porządku na terenie M iasta i 
Gminy Lipsko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym W ojewództwa M azowieckiego.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Lipsku

ty
Jacek Zając
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R A D A  M I E J S K A  
w LIPSKU  

27*300. Lipsko, u l.l  Maja 2
województwo mazowieckie Załącznik do Uchwały N r XXVIII/204/2016

Rady Miejskiej w Lipsku 

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Regulamin utrzym ania czystości i porządku na terenie M iasta i G m iny Lipsko

R ozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. Regulam in określa szczegółowe zasady utrzym ania czystości i porządku na terenie M iasta i 
Gminy M iasta Lipsko dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzym ania czystości i porządku na terenie nieruchom ości obejmujących:

a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjm ow ania przez punkty selektywnego 
zbierania odpadów kom unalnych;

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchom ości służących do 
użytku publicznego;

c) mycie i naprawę pojazdów sam ochodowych poza m yjniam i i warsztatam i naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojem ników przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także w arunków ich 
rozm ieszczania oraz ich utrzym ania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 
technicznym;

3) częstotliwości i sposobu pozbyw ania się odpadów kom unalnych i nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości oraz z terenów  przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wym agań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzym ujących zwierzęta domowe;

6) wymagań utrzym ywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej;

7) w yznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i term inów  jej przeprowadzania.

Rozdział 2.

W ym agania w  zakresie utrzym ania czystości i porządku na terenie nieruchom ości.

§ 2. 1. W łaściciele nieruchomości położonych na terenie M iasta i Gminy Lipsko, zapewniają 
utrzymanie czystości i porządku w ykonując obowiązki wynikające z ustawy oraz poprzez:

1) wyposażenie nieruchom ości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych, o których 
mowa w Rozdziale 3 oraz utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 
technicznym;

2) utrzym ywanie miejsc przeznaczonych na lokalizację pojem ników lub w orków  służących do 
zbierania odpadów komunalnych, o których m ow a w pkt 1 w odpowiednim  stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym ;

3) zbieranie odpadów kom unalnych do pojem ników lub w orków o pojem ności i liczbie uzależnionej 
od liczby m ieszkańców nieruchom ości w sposób opisany w niniejszym  Regulaminie;

2. Określa się zbieranie w sposób selektywny następujących rodzajów odpadów komunalnych:

1) papieru i tektury;

2) tworzyw sztucznych;

3) m etalu; X '
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4) opakowań w ielom ateriałowych;

5) odpadów opakow ań ze szkła;

6) odpadów biodegradowałnych w tym odpadów zielonych;

7) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

8) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

9) przeterm inowanych leków i chemikaliów;

10) zużytych baterii i akum ulatorów;

11) odpadów budowlano-rem ontowych;

12) zużytych opon

3. Bezpośrednio z terenu nieruchomości odbierane są odpady kom unalne wym ienione w § 2 ust. 2 
pkt 1 - 8 oraz odpady kom unalne zmieszane.

4. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów K om unalnych tzw. PSZOK przyjm owane są 
przez cały rok wszystkie frakcje odpadów selektywnych, o których m ow a w § 2 ust. 2, powstałe na 
nieruchomościach na których zam ieszkują mieszkańcy, z zachowaniem  zasad obowiązujących w 
PSZOK. Transport odpadów do punktów zapewnia właściciel nieruchom ości we własnym zakresie i 
na własny koszt.

5. Przed wrzuceniem  odpadu kom unalnego podlegającego selektywnej zbiórce do pojem nika lub 
worka, należy zm niejszyć jego objętość np. poprzez zgniecenie, złożenie itp.

6. Przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania należy przed wrzuceniem  do pojem nika 
lub worka opróżnić z resztek zawartości.

7. Odpady niebezpieczne należy grom adzić i przygotować do odbioru w taki sposób, aby 
uniemożliwić lub ograniczyć dostęp do nich osób trzecich a także zabezpieczyć przed przedostaniem 
się do środowiska substancji toksycznych.

8. W łaściciele nieruchom ości m ają obowiązek udostępnić w dniu odbioru pojemniki lub worki 
przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, w taki sposób, aby podm iot odbierający odpady 
komunalne nie m usiał w jeżdżać na teren danej nieruchomości.

9. Pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów kom unalnych należy umieścić w dniu 
odbioru w miejscu um ożliwiającym  swobodny dojazd przedsiębiorcy odbierającem u odpady 
komunalne. W przypadku braku możliwości dojazdu do nieruchom ości, m iejsce odbioru odpadów 
komunalnych powinno być uzgodnione przez właściciela nieruchom ości z przedsiębiorcą.

10. Zabrania się wyrzucania odpadów kom unalnych pochodzących z nieruchomości 
niezamieszkałych i z działalności gospodarczej do koszy ulicznych oraz do miejsc grom adzenia 
odpadów przeznaczonych dla mieszkańców.

§ 3. W łaściciele nieruchom ości uprzątają błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z części 
nieruchomości służących do użytku publicznego położonych bezpośrednio przy granicy 
nieruchomości, poprzez ich odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń oraz ograniczeń w ruchu 
pieszych i pojazdów.

§ 4. Mycie pojazdów sam ochodowych winno odbywać się w myjniach sam ochodowych, a ich 
naprawa w warsztatach naprawczych, z zastrzeżeniem pkt 1 i 2.

1) mycie pojazdów na własnej posesji może być dokonywane wyłącznie w części obejmującej 
nadwozie pojazdu przy użyciu środków ulegających biodegradacji lub czystej wody.

2) naprawa pojazdów sam ochodowych poza warsztatami sam ochodowym i może odbywać się 
wyłącznie w zakresie obejm ującym  drobne naprawy własnych sam ochodów oraz pod warunkiem:

a) nie powodow ania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchom ości oraz negatywnego 
oddziaływania na środowisko w tym emisji hałasu lub spalin;
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b) grom adzenia pow stających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych;

c) zabezpieczenia przed przedostawaniem  się płynów eksploatacyjnych do środowiska.

Rozdział 3.

Rodzaje i m inim alna pojem ność pojem ników przeznaczonych do zbierania odpadów  
kom unalnych na terenie nieruchom ości oraz na drogach publicznych, a także w arunków ich 
rozmieszczania oraz ich utrzymania w  odpowiednim  stanie sanitarnym , porządkowym  i 
technicznym.

§ 5 . 1 .  Ustala się następujące rodzaje pojem ników przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki na odpady niesegregowane o pojemności 120 1, 240 1. 1 100 1;

2) worki na odpady niesegregowane o pojemności 60 1, 120 1 i 240 1;

3) pojemniki z tw orzyw a sztucznego oznaczone odpowiednimi koloram i w stosunku do każdego 
rodzaju odpadu selektywnie zbieranego o pojemności 1201, 2401, 11001;

4) kosze uliczne o pojem ności od 10 -  50 1.

2. Dopuszcza się stosowanie innych pojemników do grom adzenia odpadów komunalnych, niż 
zostały określone § 5 ust. 1 po w cześniejszym  uzgodnieniu z przedsiębiorcą odbierającym  odpady.

3. Liczba pojem ników  pow inna zapewniać ich nieprzepełnianie oraz utrzym anie czystości i 
porządku wokół nich.

4. W prowadza się następującą kolorystykę pojem ników lub w orków  w  stosunku do odpadów 
zbieranych selektywnie z podziałem na następujące grupy:

1) tworzywa sztuczne, metal, papier i tektura, opakowania w ielom ateriałowe -  kolor żółty,

2) odpady opakowań ze szkła -  kolor zielony,

3) odpady biodegradowalne w tym odpady zielone -  kolor brązowy.

§ 6 . 1. U stala się m inim alne pojem ności pojemników z przeznaczeniem  na odpady komunalne 
wytworzone w ciągu jednego m iesiąca na terenie nieruchomości zamieszkałych:

1) odpady zm ieszane (niesegregowane):

- 120 1 na jedną nieruchom ość na terenie zabudowy jednorodzinnej

- 1100 1 na terenie zabudowy wielorodzinnej;

2) odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny dla poszczególnych frakcji określonych w § 5 
ust. 4:

- 120 1 na terenie zabudowy jednorodzinnej;

- 1100 1 na terenie zabudowy wielorodzinnej;

2. W łaściciele nieruchom ości niezam ieszkałych zobowiązani są dostosować pojemność 
pojemników do swych indywidualnych potrzeb przy uwzględnieniu niżej wymienionych 
normatywnych ilości wytw orzonych w ciągu jednego miesiąca:

1) dla szkół w szelkiego typu, przedszkoli, żłobków -  3 1 na każdego ucznia/dziecko/pracownika;

2) dla lokali handlow ych - 50 1 na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden 
pojemnik 120 1 na lokal;

3) dla punktów handlowych poza lokalem -  50 1 na każdego zatrudnionego, jednak  co najmniej jeden 
pojemnik o pojem ności 120 1 na każdy punkt;
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4) dla lokali gastronom icznych -  20 1 na jedno miejsce konsum pcyjne, jednak  co najmniej 1 
pojemnik 120 1 na lokal;

5) dla ulicznych punktów szybkiej konsum pcji - co najmniej jeden pojem nik 120 1 na każdy punkt;

6) dla instytucji publicznych, zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu 
do pom ieszczeń biurowych i socjalnych -  120 1 na każdych 10 pracowników;

7) dla hoteli, pensjonatów, internatów, szpitali, domów opieki - 20 1 na jedno łóżko;

8) dla ogródków działkow ych w okresie od 1 kw ietnia do 31 października każdego roku -  20 1 na 
jedną działkę, poza tym okresem m inim alna pojemność pojem ników w inna być dostosowana do 
ilości powstających odpadów.

§ 7. M iejsca użyteczności publicznej, wyposażone są w kosze uliczne, zgodnie z następującymi 
zasadami:

1. Kosze um ieszcza się przy głównych ciągach kom unikacyjnych, w szczególności na 
przystankach kom unikacji publicznej, w parkach i miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych.

2. Kosze uliczne powinny być system atycznie opróżniane, z częstotliw ością taką by nie dopuścić 
do ich przepełnienia.

§ 8. Ustala się standardy utrzym ania pojem ników oraz miejsc zbierania i grom adzenia odpadów w 
odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym  i technicznym:

1. W łaściciele nieruchom ości zobowiązani są do utrzym yw ania pojem ników /kontenerów  w 
odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym  i technicznym poprzez:

1) wrzucanie do pojem ników /kontenerów  wyłącznie odpadów do nich przeznaczonych;

2) poddawanie pojem ników oraz kontenerów czyszczeniu preparatam i usuwającym i drobnoustroje, 
owady i nieprzyjem ny zapach.

2. Pojemniki, worki i kosze uliczne nie mogą służyć do gromadzenia: śniegu, lodu, gorącego 
popiołu, żużla, gruzu budowlanego, szlamu, substancji toksycznych, żrących
i wybuchowych.

3. M iejsca grom adzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich zam iatanie i 
uprzątanie.

Rozdział 4. 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów kom unalnych i nieczystości ciekłych z 
terenu nieruchom ości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 9. W łaściciele nieruchom ości obowiązani są do pozbywania się odpadów kom unalnych z terenu 
nieruchomości z częstotliw ością określoną w Regulaminie, w sposób system atyczny, gwarantujący 
zachowanie czystości i porządku.

§ 1 0 . 1. U stala się następującą częstotliwość odbioru odpadów kom unalnych zm ieszanych 
(niesegregowanych) z terenu nieruchom ości na których zam ieszkują mieszkańcy:

1) w zabudowie jednorodzinnej:

a) dla m iasta -  nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,

b) dla terenów wiejskich -  nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,

2) w zabudowie w ielorodzinnej -  nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu.

2. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów kom unalnych zbieranych 

i odbieranych w sposób selektywny z terenu nieruchomości na których zam ieszkują mieszkańcy:

1) dla odpadów o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 - 4 -  nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc;
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2) dla odpadów o których m ow a w§ 2 ust. 2 pkt 5 -  nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące;

3) dla odpadów, o których m ow a w § 2 ust. 2 pkt. 6 - w g zasad określonych dla odpadów 
komunalnych zm ieszanych (niesegregowanych);

4) dla odpadów o których m ow a w§ 2 ust. 2 pkt 7 - 8 -  nie rzadziej niż dwa razy w roku.

§ 11. 1. W łaściciele nieruchomości, na których zam ieszkują m ieszkańcy pozbywają się z terenu 
nieruchomości odpadów kom unalnych w następujący sposób:

1) odpady zmieszane -  należy zbierać w pojemnikach lub workach określonych w Regulam inie w § 
5 ust. 1 pkt 1 -3;

2) papier i tektura, tw orzyw a sztuczne, metal, opakowania w ielom ateriałowe powinny być zbierane i 
odbierane łącznie w pojem nikach lub workach określonych w Regulam inie w § 5 ust.4 pkt 1;

Odpady te m ogą być również przekazywane przez m ieszkańców bezpośrednio do punktów 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) opakowania ze szkła powinny być zbierane i odbierane w pojem nikach lub workach określonych 
w Regulaminie w § 5 ust. 4 pkt 2;

Odpady te m ogą być również przekazywane przez m ieszkańców bezpośrednio do punktów 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

4) odpady biodegradowalne w  tym odpady zielone powinny być zbierane i odbierane w pojem nikach 
lub workach określonych w Regulam inie w § 5 ust. 4 pkt 3;

Odpady te m ogą być również przekazywane przez m ieszkańców bezpośrednio do punktów 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

5) dopuszcza się by odpady zielone powstające na terenie nieruchom ości były zbierane i gromadzone 
na przydom owych kom postownikach w sposób i w  miejscu nie stwarzającym  uciążliwości dla 
otoczenia;

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane będą 
tzw. metodą „wystawki” w następujący sposób:

a) w zabudowie jednorodzinnej - w miejscu odbioru um ożliwiającym  łatwy dostęp przedsiębiorcy 
uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych,

b) w zabudowie w ielorodzinnej - w m iejscach zbierania odpadów kom unalnych;

Odpady te m ogą być również przekazywane przez m ieszkańców bezpośrednio 
do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

7) odpady niebezpieczne oraz zużyte opony należy przekazywać bezpośrednio do punktów 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Dodatkowo, zużyte baterie i przeterminowane 
leki m ożna grom adzić w specjalnych pojem nikach ustawionych w w yznaczonych miejscach na 
terenie M iasta i Gminy Lipsko;

8) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzonych we w łasnym  zakresie remontów, 
m ogą być zagospodarowane na potrzeby własne z zachowaniem przepisów odrębnych;

Odpady te m ogą być przekazywane przez m ieszkańców rów nież bezpośrednio do punktów 
selektywnego zbierania odpadów kom unalnych lub grom adzone na nieruchom ości w 
pojem niku podstawionym  przez przedsiębiorcę za dodatkow ą opłatą.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości zam ieszkałych odbywa 
się poprzez ich um ieszczenie w odpowiednich workach lub pojem nikach, a następnie przekazanie ich 
przedsiębiorcy odbierającem u odpady w dniach w yznaczonych zgodnie z ustalonym harmonogramem.

V
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§ 12. W łaściciele nieruchom ości, na których nie zam ieszkują m ieszkańcy oraz terenów 
przeznaczonych do użytku publicznego obowiązani są do pozbyw ania się odpadów komunalnych z 
terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku, a 
także do przekazyw ania odpadów kom unalnych gminnej jednostce organizacyjnej lub podmiotowi 
wpisanemu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów kom unalnych od 
właścicieli nieruchom ości przy uwzględnieniu minim alnych pojemności określonych w § 6 ust. 2.

§ 13. 1. W łaściciel nieruchom ości niemający możliwości włączenia jej do system u kanalizacji 
sanitarnej, zapewnia utrzym anie czystości i porządku na jej terenie, przez wybudowanie i 
dostosowanie w ielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stałe lub czasowo przebywających 
na jej terenie, przy czym nieczystości ciekłe powinny być odbierane przez uprawnione podm ioty na 
oczyszczalnie ścieków, z częstotliwością zapewniającą nieprzepełnienie zbiornika bezodpływowego.

2. Ilość w ytworzonych nieczystości ciekłych dla nieruchom ości rozlicza się w oparciu o wskazania 
liczników poboru wody lub w przypadku braku licznika, w ylicza się w g zasad określonych w 
rozporządzeniu M inistra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych 
norm zużycia wody (Dz. U. N r 8, poz. 70).

3. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników przydom owych oczyszczalni 
powinno wynikać z ich instrukcji obsługi lecz nie rzadziej niż raz na dw a lata.

4. N ieczystości ciekle z terenu nieruchomości, właściciel nieruchom ości obowiązany jest 
przekazać do odbioru przez gm inną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego 
zezwolenie na prow adzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników  bezodpływowych i 
transportu nieczystości ciekłych w ram ach zawartej z nim umowy, a potwierdzeniem  wykonania 
usługi są dowody uiszczania opłat.

R ozdział 5.
Inne wym agania wynikające z W ojewódzkiego Planu Gospodarki O dpadam i (W PGO).

§ 14. Gm ina prowadzi działania mające na celu:

1) informowanie i edukowanie m ieszkańców odnośnie prawidłowego gospodarow ania odpadami 
komunalnymi,

2) zwiększenie poziom u wiedzy m ieszkańców w zakresie selektywnej zbiórki odpadów,

3) upowszechnianie zagospodarow ania odpadów ulegających biodegradacji poprzez ich 
kompostowanie lub selektywne zbieranie,

4) upowszechnianie system u gospodarki odpadami komunalnym i prowadzonego na terenie gminy.

§ 15. Inne w ym agania wynikające z W PGO dla województwa m azowieckiego:

1) zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortow ania odpadów kierowane 
będą i zagospodarowane w Regionalnej Instalacji Przetw arzania Odpadów Komunalnych 
(RIPOK); W przypadku, gdy RIPOK ulegnie awarii lub nie może przyjm ow ać odpadów z innych 
nadzwyczajnych przyczyn, należy przekazywać tego rodzaju odpady do instalacji wskazanych w 
WPGO, jako instalacje zastępcze;

2) odpady selektywnie zebrane będą trafiać zgodnie z zasadą bliskości do instalacji regionalnych, 
które m ają m ożliwość ich właściwego zagospodarowania lub w przypadku braku takiej 
możliwości, m ogą być kierowane do innych instalacji przetwarzających poszczególne frakcje 
odpadów selektywnie zebranych.

Obowiązki osób utrzym ujących zwierzęta dom owe, m ające na celu ochronę przed 
zagrożeniem  łub uciążliwością dla łudzi oraz przed zanieczyszczeniem  terenów  
przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 16. 1. Osoby utrzym ujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:

R ozdział 6.
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1) zachowania bezpieczeństw a i środków ostrożności, zapewniających ochronę zdrow ia i życia ludzi 
oraz zwierząt, a także dołożenia wszelkich starań, aby zw ierzęta nie były uciążliwe dla otoczenia;

2) sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostaw iania ich bez dozoru;

3) zlecania na w łasny koszt usuw ania padłych zwierząt poprzez przedsiębiorcę posiadającego 
zezwolenie na transport tego typu odpadów lub prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia 
grzebowisk i spalarni zw łok zwierzęcych i ich części;

4) natychm iastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta dom owe na 
terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, 
placach, terenach zielonych;

2. W odniesieniu do psów:

1) na terenach przeznaczonych do użytku publicznego psy m uszą być prowadzone na uwięzi, a psy 
rasy uznawanej za agresyw ną lub w inny sposób zagrażający otoczeniu -  w nałożonym  kagańcu;

2) zwolnienie psa ze smyczy możliwe jest na terenach mało uczęszczanych pod warunkiem , że pies 
nie stwarza zagrożenia a jego właściciel lub opiekun jest w stanie zapewnić sprawowanie kontroli 
nad jego zachowaniem.

§ 17. Nieruchom ość, na której przebywają swobodnie zw ierzęta dom owe winna być 
zabezpieczona w sposób uniem ożliw iający samodzielne wydostanie się zwierząt poza jej obszar, 
wykluczająca dostęp osób trzecich.

§ 18. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gm iny reguluje odrębna 
uchwała Rady M iejskiej w Lipsku.

Rozdział 7. 

W ym agania odnośnie do utrzym ywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z 
produkcji rolniczej.

§ 19. Na terenach w yłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt 
gospodarskich pod następującym i warunkami:

1) przestrzegania obow iązujących przepisów sanitarno -  epidemiologicznych,

2) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zw ierząt spełniają w ym agania 
wynikające z obowiązujących przepisów;

3) wytwarzane podczas prow adzenia hodowli odpady i nieczystości będą grom adzone i usuwane 
zgodnie z obowiązującym i przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu 
nieruchomości, jak  rów nież wód powierzchniowych i podziemnych;

4) prowadzenie hodowli nie będzie powodowało uciążliwości dla m ieszkańców  i użytkowników 
nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 8. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz term iny jej przeprowadzania.

§ 20. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary nieruchom ości zabudow anych na terenie 
M iasta i Gminy Lipsko. D eratyzację przeprowadza się w miarę potrzeb.

§ 21. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz 
M iasta i Gminy Lipsko określi, w uzgodnieniu z Państwowym  Powiatowym  Inspektorem Sanitarnym, 
obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz, poprzez zarządzenie, term in jej przeprowadzenia.

V
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Rozdział 9. 
Postanowienia końcowe.

§ 22. N adzór nad realizacją obowiązków w ynikających z niniejszego Regulam inu sprawuje 
Burmistrz M iasta i Gm iny Lipsko.

§ 23. Kto nie w ykonuje obowiązków określonych w niniejszym  Regulam inie, podlega karze 
grzywny określonej w art. 10 ust. 2 i 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym  Regulam inem  m ają zastosow anie inne przepisy 
szczególne.

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y  
Rady Miejskiej w Lipsku 
woje ieckie
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R A D A  M I E J S K A  
w LIPSKU  

27*300. Lipsko, u l.l  Maja 2 
województwo mazowieckie

UZASADNIENIE

W związku z wejściem w życie w dniu 1 lutego 2015 r. ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o 
zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2015 r. pod poz. 87), Rada Gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego 
powiatowego inspektora sanitarnego, zobowiązana jest do uchwalenia regulaminu 
utrzymania czystości i porządku. Zgodnie z art. 11 w/w ustawy, dotychczasowe akty prawa 
miejscowego wydane na podstawie m.in. art. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach, zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 
miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej.
W myśl art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2016r. poz. 250), projekt Uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipsku.

W celu wykonania wymienionego wyżej obowiązku, podjęcie przedmiotowej uchwały jest 
uzasadnione.

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
Rady Miejskiej w Lipsku 
województwo mazowieckie
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